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Στα όρια µεταξύ γλωσσών 

Του Σπύρου Α. Μοσχονά* 
 

 

O δανεισµός είναι η αναδηµιουργία µιας γλώσσας υπό της επίδραση µιας 
άλλης. 

 

Σε ένα άρθρο του για τον Γερµανό φιλόσοφο Johann Gottlieb Fichte (Germanic 
Review, 72.4, 1997), ο David Martyn παρατηρεί ότι τα λεγόµενα «µεταφραστικά» ή 
«σηµασιολογικά δάνεια» (όπως το «ελληνικό» «υπεράνθρωπος», που µεταφράζει το 
γερµανικό «Ubermensch», ή το «γερµανικό» «Gegenstand», που προέρχεται, µέσω 
της λατινικής, από το ελληνικό «αντικείµενο») υπονοµεύουν τη διάκριση µεταξύ 
«ξένης» και «δικής µας» λέξης. Πού θα σύρουµε τα όρια ανάµεσα στο δικό µας και 
το ξένο, όταν αυτό που µοιάζει δικό µας � και έτσι ενδεχοµένως καταγράφεται στη 
συνείδηση των οµιλητών � αποδεικνύεται, µε δεύτερη µατιά και µε τη βοήθεια του 
φιλολόγου, ξένο και αυτό, δάνειο ή κλεµµένο; 

Το εξαιρετικά διαδεδοµένο, ασυνείδητο και εντελώς φυσιολογικό για τους 
«φυσικούς οµιλητές», παιχνίδι του µεταφραστικού δανεισµού υπονοµεύει βέβαια τα 
επιχειρήµατα όσων, όπως ο Φίχτε, αναζητούν στην «καθαρότητα της γλώσσας» την 
καθαρότητα του έθνους τους. Οι Γερµανοί, κατά τον Φίχτε, οφείλουν την ταυτότητά 
τους στη µοναδικότητα της γλώσσας τους, η οποία «εξελίσσεται χωρίς καµία διακοπή 
από την αρχική εκείνη στιγµή που γεννήθηκε η γλώσσα σαν φυσική δύναµη». Μόνο 
η ελληνική, πίστευε ο Φίχτε, µπορεί να συναγωνιστεί τη γερµανική, αφού και αυτή 
µιλιέται αιώνες, «χωρίς διακοπή», αφού και αυτή «ουδέποτε δέχτηκε από άλλες 
γλώσσες κάτι που δεν εξέφραζε µια δική της αντίληψη». 

Μια γλώσσα όµως οικειοποιείται ξένες λέξεις και φράσεις ακριβώς για να 
µπορέσει να εκφράσει ξένες αντιλήψεις. Για τον Martyn, όπως και για τον Hans 
Eggers, τον διαπρεπή ιστορικό της γερµανικής γλώσσας (Deutsche 
Sprachgeschichte), τον Uriel Weinreich, πρωτοπόρο ερευνητή της γλωσσικής επαφής 
(Languages in Contact), τη Renée Balibar, οξυδερκή ιστορικό της γαλλικής γλώσσας 
και λογοτεχνίας (Le colinguisme) και πολλούς άλλους γλωσσολόγους, φιλολόγους και 
ιστορικούς, ο δανεισµός δεν είναι απλώς ένα περιορισµένο λεξικό ή φρασεολογικό 
φαινόµενο: είναι η αναδηµιουργία µιας γλώσσας υπό την επίδραση µιας άλλης.  

Τα µεταφραστικά δάνεια υπονοµεύουν λοιπόν όχι µόνο τη διάκριση µεταξύ ξένης 
και δικής µας λέξης αλλά και τη διάκριση µεταξύ ξένης και δικής µας γλώσσας. Ο 
Γερµανός µεταφραστής που, εντελώς φυσιολογικά, αποδίδει το λατινικό «objectum» 
ως «Gegenstand» και τη «misericordia» ως «Barmherzigkeit» θεωρεί ότι χειρίζεται 
µια γλώσσα ισόµορφη και ισοδύναµη µε τη γλώσσα του πρωτοτύπου: τη δική του 
γλώσσα· οµοίως ο Έλληνας συνάδελφός του που, εντελώς φυσιολογικά, µεταφράζει  
«πολιτισµό» το «civilisation» και «υπολογιστή» τον «computer». Αγνοούν και οι δύο 
ότι η γλώσσα στην οποία µεταφράζουν διαµορφώθηκε ακριβώς για να αποδώσει 
όρους σαν αυτούς. Ότι η «φυσική» τους γλώσσα δεν ήταν, αλλά έγινε «φυσική». Και 
ότι αυτό που είναι τώρα οικείο φτιάχτηκε για να ονοµάσει αυτό που κάποτε ήταν 
ξένο, ώστε το ξένο κάποτε να ξεχαστεί. 



 

 

Παράδοξη η θέση αυτών που θέλουν να κρατήσουν τη γλώσσα τους καθαρή από 
τους ξενισµούς: είναι αναγκασµένοι διαρκώς να θυµίζουν όσα θα προτιµούσαν να 
έχουν ξεχαστεί. 
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